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Taanderijstraat 25a, Vlaardingen  
010-2486991  |  info@staelduinsebos.nl  

www.staelduinsebos.nl

Mijn naam is Robert-Jan Uitterdijk en ik ben al meer
dan 35 jaar tuinontwerper van het Staelduinsebos.

Een droomtuin is een cadeautje...

Het oriëntatiegesprek is het uitgangspunt voor een 
bepaald gevoel. Dit gevoel bepaalt, denk ik, heel 

goed de aard van het cadeau.
We verdiepen ons in de wensen en natuurlijk is de 

situatie van de opdrachtgever zeer belangrijk!

De uitvoering wordt gerealiseerd door ervaren 
vakmensen met verstand van materialen en 
beplanting. Pas dan wordt uw tuin een echte 

droomtuin! Uiteraard kunt u ook rekenen op onze 
vakbekwame hoveniers voor het onderhouden van uw 

tuin of groenvoorziening.  

Naast onze traditionele werkzaamheden zijn wij 
ook gespecialiseerd in het maken van houten 

overkappingen en vlonders. Het maatwerk zorgt ervoor
dat in elke tuin een buitenverblijf mogelijk is. 

Wilt u ook een 
droomtuin?

Maak dan een 
afspraak 

010-2486991
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Bruisende lezer,

Het is april, een maand waarin we heel wat te vieren hebben: 
Koningsdag, Pasen en natuurlijk de lente die nog niet zo lang 
geleden haar intrede heeft gedaan. Kom maar op met die heerlijke 
voorjaarszon en de lentekriebels, wij zijn er klaar voor! Jij ook? 
Mocht je toch nog wat moeite hebben met de overgang van de 
winter naar de lente, dan geven we je verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist wat fi jne tips om de lente te vieren.

Ongetwijfeld voelt ook musicalactrice Roosmarijn Luyten de 
lentekriebels. Waar zij nog meer de positieve kriebels van krijgt? 
Van haar rol in de hitmusical Hij Gelooft in Mij. Hoe het kan dat 
zij daar dag in, dag uit van blijft genieten, lees je in het bruisende 
interview dat wij met haar hadden. 

En niet alleen Roosmarijn bruist, ook alle ondernemers die wij 
spraken bruisen van de energie. Het voorjaarszonnetje doet 
duidelijk iedereen goed en zorgt ervoor dat er weer positief naar 
de toekomst gekeken wordt. Benieuwd naar al deze positieve 
verhalen? Blader dan snel verder en laat je inspireren!

Lea en Marcel Bossers

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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LAAT DE ZON 
WEER BINNEN! 
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BRUIST/BODY&MIND

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en 

zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze 

bruisende tips.

ZORG VOOR JE LICHAAM Scrub die oude winter-
cellen van je huid. Geef je voeten - die de hele 
winter opgesloten hebben gezeten -  een ‘grote 
beurt’ en lak je teennagels alvast in een vrolijk 
kleurtje. Breng een bezoekje aan de kapper en 
ga de lente stralend tegemoet. April is bij uitstek 
de maand om te gaan sporten. Schrijf je in bij de 
sportschool en sport de overtollige winterkilo’s 
eraf. Gooi al je energie in de strijd en zie jezelf in 
gedachten al met een strak lichaam in bikini op het 
strand.  

VERWEN JEZELF Langzaam loopt het kwik op en 
prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door de 
winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje aan 
de stad waar de voorjaarscollectie al enige tijd in 
de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt. 
Trakteer jezelf op een grote bos tulpen. De zomer is 
in aantocht en dat mag best gevierd worden.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, 
is het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets 
naar je werk, maak een voorjaars wandeling of 
neem de tuin onder handen. Bewegen is niet 
alleen goed voor je lichaam, het maakt je ook 
gelukkiger.  

GA NAAR BUITEN De zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed 
voor je lichaam. Bovendien zorgt zonlicht ervoor 
dat we ons beter voelen. Breng daarom je 
lunchpauze een paar keer per week door in het 
voorjaarszonnetje. In de lente ontwaakt de natuur, 
breekt de zon door en worden onschuldige 
lammetjes en andere dieren geboren. Laat je 
inspireren door de frisse energie die de lente 
met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit. 

Lentekriebels, 
geef jezelf een boost!

Nog meer tips voor een bruisende lente? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi

  Win              kaarten
                                    

gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Gratis kaarten
Wil jij de Stabat Maters een keer live beleven? Dat kan! 
Theater.nl geeft in samenwerking met Beleef Klassiek kaarten 
weg voor de concerten van The Bach Ensemble of the 
Netherlands. Registreer je vóór 1 mei op Theater.nl via 
theater.nl/bruist en maak kans op gratis tickets!

Nog meer kans maken?
In april organiseert Theater.nl ook nog een speciale winactie 
op haar sociale media kanalen. Houd de Facebook- en 
Instagrampagina van Theater.nl de komende tijd dus goed in de 
gaten.

Theater.nl neemt na afl oop van de acties zelf contact op met de 
winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

The Bach Ensemble of the 
Netherlands brengt in mei 

2022 samen met enkele 
solisten de Stabat Maters van 

de Italiaanse grootmeesters 
Vivaldi, Boccherini en 
Pergolesi ten gehore. 

Een Stabat Mater is een 
zangcyclus over Maria die 
weent om haar stervende 
zoon. De muziekstukken 

zitten dan ook 
vol emotie en ontroering.

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. 
Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 

  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi
gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 
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van de gelukkigen!
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Ook deze maand hebben we weer Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer  en profi teer 
van mooie kortingen bij onzevan mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals HALLMARK

Verras je familie, vrienden en collega’s met 
de leukste kaartjes. Vergeet nooit meer een 
verjaardag, of moederdag (8 mei), en stuur 
gemakkelijk een kaart of cadeau dat je op 
voorhand vastlegt. Maak je keuze uit een 
ruime collectie wenskaarten van de beste 
kwaliteit. Of ga voor een cadeau zoals 
bloemen, ballonnen, chocolade, drank, 
beautyproducten en nog veel meer. 
Personaliseer je kaart naar eigen smaak, 
voeg een tekst en leuke decoraties toe. Als 
laatste kies je een adres en versturen maar! 
www.hallmark.nl
laatste kies je een adres en versturen maar! 

DRY OIL SUN SPRAY 
VAN THAT’SO
That’so is ongeëvenaard als het om de self tan 
producten gaat, maar ook op het gebied van 
zonbescherming kun je niet om het merk heen. 
De Dry Oil Sun Sprays bevatten allemaal 3 SFP 
in 1 fl acon. Spray je één keer, dan ben je met 
factor 20 beschermd. Spray je kort daarna 
weer met factor 30 etc. Er is ook een sun spray 
die tevens anti-insecten is en een spray voor 
mensen met tatoeages zodat, deze niet 
verkleuren door de zon. 175 ml, € 25,- 

www.thatso.nl

www.mkbmshop.com TAG #KILLERBODY

LEZERSACTIE * 
Maak kans op het 
Killerbody Lifestyle boek 
van Faya Lourens
Ontwikkel jouw eigen killer body! In 
haar boek besteedt Faya niet alleen 
aandacht aan voeding, sport en 
persoonlijke verhalen van mensen die 
haar dieet hebben gevolgd, maar ook 
aan mindset.

Hallo 
lente!

ZYXWV

UTSRQPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO

NMLKJ

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

I

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

H

GFEDCBA

SHOPPING/NEWSLOWLANDERS 100% 
NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 
april gelanceerd: 100% Nature Positive gin. 
Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 
spar, rozemarijn en citroen. Helder en fris, 
bomvol citrustonen en verse kruiden en 
volledig klimaatpositief! Deze wordt 
gemaakt met verse botanicals van lokale, 
zero-waste verticale stadsboerderijen, in 
combinatie met gerecyclede ingrediënten. 
De innovatieve kartonnen fl es wordt 
gemaakt van 94% gerecycled materiaal en 
is zelf 100% recyclebaar. Vanaf april 
exclusief beschikbaar bij Gall&Gall.

www.lowlander-beer.com

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

Doe
mee en 

win
lente!

GUINNESS (0,0%)
De Guinness Draught 0.0 is een 
donkerkleurig, alcoholvrij stout bier 
gebrouwen in Ierland en qua smaak 
identiek aan de reguliere Guinness, 
inclusief de karakteristieke 
schuimkraag. De ontwikkeling van dit 
alcoholvrije bier duurde vier jaar en 
net als de originele variant heeft het 
een romige, zachte smaak met een 
klein zoetje. Ook zit er in de blikjes 0.0 
bier - net als bij de gewone variant - 
een balletje dat bij het openen zorgt 
voor de volle, romige schuimkraag. 
www.guinness.com

UNION FLOW
Dankzij de frisse retrolook van de Union Flow 
val je direct op en samen stelen jullie de 
show. Deze opvallende fi ets is beschikbaar 
in verschillende frisse kleuren, en telkens 
met stijlvolle, lichte banden. Op die 
manier cruise je soepel 
stad en land 
door. Vanaf 
€ 479,- 
www.union.
nl/fl ow
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LEZERSACTIES*
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

LEZERSACTIE* 
Bruist Ecofriendly 
Powerbank
Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder 
stroom. De powerbank 
is tot honderd keer 
oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor 
zowel Iphone als Android. 
Lever de  Celltank na 
verbruik in bij een van de 
bekende inleverpunten.

www.nederlandbruist.nl #POWER

Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Bruist Ecofriendly Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
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ENJOYING THE OUTDOORS
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DITJES/DATJES

De lente is het seizoen van de krokussen,  
  lammetjes en vogelnesten. 
De natuur wordt steeds groener en de zon laat 
  zich wat vaker zien. Er worden ook veel 
dieren geboren. Het is een vruchtbare tijd! 
Als je last hebt van  hooikoorts, ben je overgevoelig  
 voor pollen. Pollen zijn het stuifmeel van gras, 
planten en bomen waarmee ze zich voortplanten.
 Dat alle planten zich volop gaan 
vermenigvuldigden, heeft dus ook nadelen.

Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft 
een positief effect op je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

Roodborstjes zingen het hele jaar door, maar 
in de lente zingen ze het hardst, langst en indringendst.
 Net zoals mensen hebben goudvissen
licht nodig om hun mooie kleurtje te krijgen. 
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FEDCBA
Lorentzweg 1, Alblasserdam  |  078-6458122
info@crematiehuisdier.nl  |  www.crematiehuisdier.nl

Huisdieren Crematorium Drechtsteden

Afscheid nemen...
Zie je de dag van tevoren aankomen? 
De één ziet deze dag van tevoren al aankomen vanwege 
een ziekte van het huisdier, voor de ander komt deze dag 
heel plotseling. Uiteindelijk komt er een dag waarop je 
afscheid moet nemen van je trouwe vriend en metgezel, 
een dag dat je huisdier overlijdt of de dag dat je hem moet 
laten euthanaseren.

Euthanasie. Wanneer? 
En ben je niet te vroeg? 

In ieder geval zal deze dag een dag vol 
emoties zijn. En dan moet er, hals over kop, 
ook nog een beslissing genomen worden.

WAT NU?

Meer informatie over ons kun je vinden op 
www.crematiehuisdier.nl of bel ons op
078-6458122 als je vragen hebt.
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45 jaar kennis, vakmanschap
en kwaliteit niet!

Kasten exact op uw maat!

Een kast 
kun je overal 

   kopen...

Haalt alles uit de kast... sinds 1975! 

www.degraafbv.nl
Woonboulevard Hoogstad - Vlaardingen
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                De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944  |  Di. t/m za. van 9.00 - 17.00 uur
www.delangeenreek.nl

Alles in huis voor 
een echt thuis!

VLOEREN   RAAMBEKLEDING

SLAPEN   WONEN   HAARDEN

WOONACCESSOIRES

KASTEN OP MAAT

WANDAFWERKING

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur?

Loop binnen in onze showroom 
en laat u inspireren.

Onze showroom is geopend 
van di t/m za 9.00 - 17.00 uur

Bettoweg 22 - 24 Schiedam
010 - 437 49 44 info@delangeenreek.nl

Plan nu een afspraak in met onze 
interieurspecialisten en ontvang 

gratis stylingadvies op maat!

Bent u toe aan een verrassend 
advies voor uw interieur? 

Graag adviseren de medewerkers 
van De Lange & Reek u bij het 

maken van een persoonlijke keuze 
waar u echt blij van wordt en bieden 

zij u de zekerheid van de beste 
koop. Loop gewoon eens binnen in 
onze winkel en laat u inspireren. Of 
maak een afspraak zodat we samen 

alle tijd hebben voor een goed 
(advies)gesprek.

•  VLOEREN  •  RAAMBEKLEDING  
•  SLAPEN  •  WONEN  •  HAARDEN  

•  WOONACCESSOIRES  •  KASTEN OP 
MAAT  •  WANDAFWERKING

                De Lange & Reek  |  Bettoweg 22-24, Schiedam  |  info@delangeenreek.nl  |  010-4374944  |  Di. t/m za. van 9.00 - 17.00 uur

Een pvc-vloer is een harde kunststof vloer die zeer sterk, 
krasvast, waterafstotend, onderhoudsvriendelijk en geluid- en 
warmte-isolerend is. Pvc-vloeren zijn verkrijgbaar in natuurlijke 
houtmotieven, maar ook in betonlook of met een steenprint. 

Door middel van embossing techniek ziet een pvc-vloer er niet 
alleen natuurlijk uit, maar voelt u eventuele houtnerven ook.

Voor meer info kĳ k opwww.delangeenreek.nl

Deze maand in de spotlight: Deze maand in de spotlight: Deze maand in de spotlight: 

pvc-vloerenpvc-vloerenpvc-vloeren
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BINNEN/BUITEN

Tulp Festival Amsterdam brengt 
een saluut aan het voorjaar en zet 
de hoofdstad gedurende de hele 
maand april in bloei. Tienduizenden 
tulpen geven kleur aan het vroege 
voorjaar in de stad en verlevendigen 
woon- en winkelstraten, pleinen en 
winkelcentra van Noord tot 
Zuidoost en van Oost tot Nieuw-
West. In de loop van april bloeien 
de tulpen in de volle grond in 
parken en tuinen van musea en 
hotels. Bovendien plantten ruim 
250 bewoners in het kader van het 
Tulp Festival Amsterdam gratis de 
New Santa tulp in hun geveltuintjes 
of rond bomen in de straat.
Kijk voor meer info op 
www.tulpfestival.com.

D AGJE UIT
TULP FESTIVAL 
AMSTERDAM

FILMPJE KIJKEN
THE LOST CITY
Schrijfster Loretta Sage leidt een 
teruggetrokken leven, maar schrijft over de 
meest exotische plekken. De held van haar 
verhalen wordt op de cover belichaamd 
door Alan die ook in het echt helemaal 
opgaat in zijn rol. Als ze samen op 
promotietoer zijn voor haar nieuwste boek, 
wordt Loretta ontvoerd door een 
excentrieke miljardair die hoopt dat ze 
hem kan leiden naar de oude schat van de 
Verloren Stad uit haar laatste verhaal. Alan 
grijpt zijn kans om te bewijzen dat hij niet 
alleen in de boeken, maar ook in het echte 
leven een held is. THE LOST CITY is 
vanaf 14 april te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DOUGLAS STUART
De protestantse Mungo en de katholieke 
James leven allebei in de hypermannelijke 
en gevaarlijke buitenwijken van Glasgow. 
Ze zouden eigenlijk elkaars vijanden 
moeten zijn, maar hun vriendschap 
verandert heel langzaam in liefde. Mungo 
moet er echter alles aan doen om deze 
ware liefde geheim te houden, met name 
voor zijn oudere broer Hamish, een 
meedogenloze bendeleider. Dan stuurt 
Mungo's moeder hem met twee 
onbekenden op een kampeertrip die zijn 
leven voorgoed verandert. Vindt hij de 
moed en de kracht om terug te keren en is 
er een toekomst voor Mungo met James?
MUNGO van Douglas Stuart is vanaf 7 
april verkrijgbaar.
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De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl 

Govert van Wijnkade 27  Maassluis
010 - 7858947

www.jetewoonidee.nl

PVC-VLOEREN
€ 49,- m2

INCLUSIEF
EGALISEREN, SCHUREN, LIJM
EN GEHEEL GELEGD

Klantnr. 
Projectnr.: 
Formaat: 
Datum: 

6208263
414001-4.1  LOK. 3    PGK Midden-Delfland
1080 x 1590 mm
15-1-2014

Akkoord

Datum:

Handtekening:

Akkoord na correctie

Datum:

Handtekening:

Opdrachtgever:

Naam:

Functie:

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK RETOURNEREN A.U.B.

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl 

Govert van Wijnkade 27  Maassluis
010 - 7858947

www.jetewoonidee.nl

PVC-VLOEREN
€ 49,- m2

INCLUSIEF
EGALISEREN, SCHUREN, LIJM
EN GEHEEL GELEGD

Klantnr. 
Projectnr.: 
Formaat: 
Datum: 

6208263
414001-4.1  LOK. 3    PGK Midden-Delfland
1080 x 1590 mm
15-1-2014

Govert van Wijnkade 27 I Maassluis 010 - 7858947 I www.jetewoonidee.nl

PVC-VLOEREN
¤ 49,95 per m2

INCLUSIEF
EGALISEREN, SCHUREN,
LIJM EN GEHEEL GELEGD

Akkoord

Datum:

Handtekening:

Akkoord na correctie

Datum:

Handtekening:

Opdrachtgever:

Naam:

Functie:

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK RETOURNEREN A.U.B.

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl 

Govert van Wijnkade 27  Maassluis
010 - 7858947

www.jetewoonidee.nl

PVC-VLOEREN
€ 49,- m2

INCLUSIEF
EGALISEREN, SCHUREN, LIJM
EN GEHEEL GELEGD

Klantnr. 
Projectnr.: 
Formaat: 
Datum: 

6208263
414001-4.1  LOK. 3    PGK Midden-Delfland
1080 x 1590 mm
15-1-2014

Akkoord

Datum:

Handtekening:

Akkoord na correctie

Datum:

Handtekening:

Opdrachtgever:

Naam:

Functie:

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK RETOURNEREN A.U.B.

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl 

Govert van Wijnkade 27  Maassluis
010 - 7858947

www.jetewoonidee.nl

PVC-VLOEREN
€ 49,- m2

INCLUSIEF
EGALISEREN, SCHUREN, LIJM
EN GEHEEL GELEGD

Klantnr. 
Projectnr.: 
Formaat: 
Datum: 

6208263
414001-4.1  LOK. 3    PGK Midden-Delfland
1080 x 1590 mm
15-1-2014

23



Anthonetta Kuijlstraat 36   
Industrieterrein Prinsenland Rotterdam

  010-4046459  |  info@griffi oenrotterdam.nl  

WWW.GRIFFIOENROTTERDAM.NL

OP ZOEK 
NAAR SFEER 

IN HUIS?

De Griffi oen

UW HAARDENSPECIALIST 
IN ROTTERDAM

Uw open haard- en kachelspecialist heeft 
alles op het gebied van sfeerverwarming en 

schoorsteentechniek. Kom gerust eens langs 
in onze ruime showroom op industrieterrein 
Prinsenland in Rotterdam of kijk vast even 

rond op onze website voor een indruk 
van ons assortiment. 

NOG GEEN SFEERVERHOGENDE 
OPEN HAARD OF KACHEL VAN 
TOPKWALITEIT GEVONDEN? 

KOM DAN NAAR:

KIJKJE IN ONS 
ASSORTIMENT

• Houtkachels

• CV-houtkachels

• Gaskachels

• Pelletkachels

• Elektrische
 kachels

• Sierschouwen

• Plateaus

• Tuinhaarden
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Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 
mijn strenge levensstijl.

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 
huid.

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 
MKBM MSM Powder.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het natuurlijke proces van ouder worden is begonnen: afgelopen jaar werd 
ik veertig. Ik had hierdoor het gevoel dat ik er op mijn fi tst uit moest zien. 
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

De natuur een handje helpen
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 

Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ontvang € 5,- korting bij jouw eerst-
volgende aankoop in de MKBMshop 
(m.u.v. boeken). 

Kortingscode: BRUIST5

DealB R U I S T

ByYoos | 06-12042039 | www.ByYoos.nl

ByYoos is er weer!
ByYoos is het jaar begonnen met veel nieuwe 
artikelen en met heel veel zin om weer 
mensen blij te maken met de aankoop van 
een bijzonder artikel, zoals een mooie leren tas 
van het merk Wauw en serviesonderdelen van 
het leuke merk Pip Studio. Ook van het merk 
House of Disaster zijn er leuke artikelen. O ja, er 
zijn ook weer broches op voorraad. Bekijk ook 
eens de website, de webshop wordt namelijk 
regelmatig aangevuld.

Jolanda gaat creatieve workhops
organiseren voor kinderen en volwassenen. 
“Met kinderen ga ik etuis versieren en 
armbandjes maken.” Voor volwassenen denkt 
ze bijvoorbeeld aan het maken van etagères en 
bloemstukjes van vintage serviesgoed. “Het is 
altijd leuk om samen creatief aan de slag te gaan 
en het eindresultaat neem je als herinnering 
mee. In overleg stellen we de workshop samen 
die jij voor ogen hebt.”

Ook kun je op afspraak 
winkelen ByYoos
Je bent van harte welkom om geheel vrijblijvend 
de producten en creaties te komen bewonderen.

Jolanda
Gouw-Bullee
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Géén punt achter 
rode link!

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. 
Ga naar theater.nl/bruist

THEATER.NL

Sinds begin dit jaar is Hij Gelooft in Mij terug in het 
theater. De musical over André Hazes was tussen 
2012 en 2015 met meer dan 700.000 bezoekers een 
gigantisch succes. Destijds speelde Roosmarijn 
verschillende rollen in de musical, waaronder die van 
Rachel Hazes. Ter ere van de zeventigste geboortedag 
van de volkszanger wordt de productie nu opnieuw 
opgevoerd, deels met de cast van weleer.

Hits van Hazes
Roosmarijn staat nu zeven avonden per week in het 
theater als Rachel. Maar van de Hazeshits krijgt ze 
geen genoeg. "Ik merk dat ik er zelf ook een beetje 
verbaasd over ben", lacht de actrice. "Na zoveel keren 
spelen heb je die nummers wel gehoord, zou je 
denken. Maar dat is écht niet zo. Elke keer als die 
muziek weer begint en we met een scène bezig zijn... 

Musicalactrice Roosmarijn Luyten kruipt opnieuw in de huid van Rachel Hazes in de 
hitmusical Hij Gelooft in Mij. "Het script zit zo ritmisch in elkaar. Toen ik het weer las, 
merkte ik dat het nog als een gehele compositie in mijn hoofd zat", vertelt Roosmarijn.

Roosmarijn Luyten speelt Rachel in Hazesmusical:

'Ik kan er geen 
genoeg van krijgen'

dan word ik heel gelukkig.” Zoals wanneer ‘Bloed, 
zweet en tranen’ voorbijkomt: "Dat is echt een 
hoogtepunt in de voorstelling. Zowel in geluid, in beeld 
als in het drama. Het is een heftige scène die altijd 
weer spannend is", legt Roosmarijn uit. 

Hartslag
"Alle arrangementen zijn zo mooi door de musical 
verweven. De muziek is echt de hartslag van de 
voorstelling. De muziek van Hazes is van zichzelf al 
geweldig, maar de diepte en gelaagdheid die het in de 
voorstelling krijgt… Ik vind het echt prachtig. Ik kan er 
geen genoeg van krijgen”, sluit Roosmarijn enthousiast 
af. 

Hij Gelooft in Mij is tot en met augustus te zien in de 
Nederlandse theaters. 
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Avek Sinne
nieuw in de showroom!
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Het onderhoud vraagt meer dan af en toe 
‘een kwastje verf’ opbrengen. 
Voorbehandeling én de grondlagen 
bepalen uiteindelijk de kwaliteit. Bij goed 
onderhouden buitenschilderwerk is wassen, 
schuren en schilderen vaak voldoende. 

Is het houtwerk in minder goede staat, 
dan zijn er extra voorbehandelingen 
noodzakelijk. Wij inspecteren zorgvuldig 
het houtwerk, de kozijnen en de hout-
verbindingen. Ook de glaskit wordt 
gecheckt. Bij scheuren en gaten wordt 
de kit weggesneden en vervangen.

De grootste investering in uw leven is
waarschijnlijk uw woning en/of bedrijfs-
pand. Als het houtwerk van uw woning
niet goed onderhouden wordt, kan dit 
grote gevolgen voor uw pand hebben.

Wilt u weten wat René voor u kan 
betekenen? Vraag vrijblijvend een 
offerte aan via 06-41279124.

RENÉ VERHAGEN SCHILDERWERKEN
René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 

bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt 
met professionals. Voor zowel bedrijven

als particulieren voeren wij schilderklussen 
(en meer) uit.

Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wil, leiden 

tot een goed eindresultaat.

ONZE EXPERTISE
Schilderwerk: binnen- en buiten

Latex spuiten en rollen
Behangen / plafond- en vloerafwerking

Stucen
Vervangen van kozijnen

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
Advies voor materiaal- en kleurgebruik

‘De klant is koning’

De service houdt niet op als het werk 
gedaan is. Mocht u toch nog tegen iets 

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 
dan lossen wij dat snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 
staat voorop!

René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 
bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt 

met professionals. Voor zowel bedrijven
als particulieren voeren wij schilderklussen 

Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wil, leiden 

tot een goed eindresultaat.

Schilderwerk: binnen- en buiten

Behangen / plafond- en vloerafwerking

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
Advies voor materiaal- en kleurgebruik

‘De klant is koning’

De service houdt niet op als het werk 
gedaan is. Mocht u toch nog tegen iets 

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 
dan lossen wij dat snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 

René Verhagen Schilderwerken is een bloeiend 
bedrijf dat al jaren uitsluitend samenwerkt 

met professionals. Voor zowel bedrijven
als particulieren voeren wij schilderklussen 

Bij ons staat de mens centraal. Oprechte 
interesse in de mensen tonen en al pratend 
erachter komen wat men precies wil, leiden 

Behangen / plafond- en vloerafwerking

Vervangen van glas / plaatsen isolerend glas
Advies voor materiaal- en kleurgebruik

De service houdt niet op als het werk 
gedaan is. Mocht u toch nog tegen iets 

aanlopen waar u niet tevreden over bent, 
dan lossen wij dat snel en zo goed 

mogelijk op. De tevredenheid van de klant 

MAASSLUIS  |  06-41279124
WWW.RENEVERHAGENSCHILDERWERKEN.NL

De grootste investering in uw leven is
waarschijnlijk uw woning en/of bedrijfs-
pand. Als het houtwerk van uw woning
niet goed onderhouden wordt, kan dit 
grote gevolgen voor uw pand hebben.

SCHILDER NODIG?
Bel 06 - 412 79 124 of mail naar

info@reneverhagenschilderwerken.nl

Alles weer strak buiten?

VOOR ELKE VRAAG 
HEEFT RENÉ VERHAGEN 

SCHILDERWERKEN 
DÉ OPLOSSING!
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The new MG5 Electric
 De eerste elektrische stationwagen | vanaf € 33.985

Adv. 1-1 MG5 BRUIST.indd   1 10-03-2022   09:30

Ervaar het comfort 
van lenzen
Bij de aanschaf van uw contactlenzen is het belangrijk te weten wat 
u kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn. Voor optimaal 
zicht en optimaal draagcomfort is de juiste lenskeuze gecombineerd 
met de juiste pasvorm van belang. Ottica Eye Fashion heeft alle 
soorten contactlenzen in haar assortiment.

Groenelaan 99a, Schiedam  |  010-4261930  |  seeyou@otticafashion.nl  |  

 Zachte contactlenzen kunnen naar gelang de voorkeur 
iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder kwartaal 
of ieder half jaar vervangen worden. Voor beginnende 
lensdragers is de daglens een mooie start. Iedere dag een 
paar schone, nieuwe, frisse lenzen zonder onderhoud.

 ZACHTE, GEKLEURDE LENZEN
  Met zachte, gekleurde lenzen verandert u de kleur van 
uw ogen. Er zijn diverse kleuren leverbaar zoals groen, 
bruin, blauw, grijs, et cetera. De kleur verschilt per type 
zachte contactlens. Voor kleuradvies of uitleg over de 
mogelijkheden kunt u altijd bij ons terecht.

De voordelen van zachte lenzen:
• Comfortabele draagvorm.
• Geschikt om mee te sporten.
• In vele sterkten leverbaar.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Eenvoudig te wisselen met een bril.

 VORMVASTE LENZEN
  Vormvaste lenzen hebben een langere levensduur dan 
zachte lenzen. Doordat gebruik wordt gemaakt van 
moderne materialen hebben vormvaste lenzen een 
prettige draagvorm, al is de periode dat u moet wennen 
iets langer dan bij zachte lenzen.

Vormvaste lenzen gaan langer mee dan zachte 
contactlenzen. Doordat ze geen traanvocht opnemen, 
speelt vervuiling van het materiaal veel minder een rol. 
Bij zorgvuldig onderhoud van het contactlens oppervlak 
kan de lens daardoor langer mee dan een zachte 
contactlens.

De voordelen van vormvaste lenzen:
• Comfortabele draagvorm.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Lange gebruiksduur (een à twee jaar).
• Leverbaar in alle sterkten. 

KOM EENS 
LANGS OM 
LENZEN TE 
PROBEREN! MAAKT U WEL EVEN EEN AFSPRAAK?
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Wil jij kans maken op deze leuke pijs?
Los de rebus op en vul voor 1 mei de oplossing in op 
onze site: www.dewaterwegbruist.nl.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'lentekriebels'.
De oplossing van vorige maand was gelukt.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 3-6-9.

3  6  3  4  7 3  1  9
6  1  8  6  5 1  8  5  2 
1 9  7  2  4  7  6  6  2 
6 2  6  3  4  5  1  9 4
9  8  3  7  6  3  2  4  2
4 8  3  9  5  7  7  3 6 
9  3  6  6  2  4  4  2  8
7  9  6  7 9 4  5  2  9 
3  5  2  4  3  9  6  7  6

PUZZELPAGINA
Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

  

Maak kans op een

Proefbox van 
Gusteau t.w.v. 
€ 29,95
In totaal zijn het in deze 
proeverij 5 glazen wijn met 
verschillende karakters. 
Leuk voor jezelf om je 
wijnmatch te vinden of om 
cadeau te geven.

www.drinkgusteau.com

PUZZELPAGINA
Nieuw in Nederland: 
een box met 
premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Maak kans op een

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body

h e p n v b d b r k g
n y a q e y o u w n m
t p r j r n k d s z x
k i f t z y n s y u f
u r u o o p m a h s u
l o m e r k e n m m s
e a z d g k r c q x y
k w a l i t e i t k n
e f q z n y y d s h p
f d f s g g d q z i l
j e u b q f n t u q h

Gusteau t.w.v. 

Voor een heerlijk  
glad gevoel

www.schoonheidssalonjoy.nl
Gruttostraat 3, Maassluis
06-39506859  |  amberdewaard@hotmail.com

Met een wax- 
behandeling kun je je 

lichaam 
laten ontharen.

Nieuwsgierig? 
Kijk eens op 

de site!

Het programma biedt kansen aan kinderen 
die een extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. De kinderen vergroten 
hun zelfvertrouwen, ontdekken 
talenten, ontmoeten nieuwe 
mensen en verbreden hun 
perspectief op de toekomst.

Neem contact op of kijk op 
de website voor meer info.

Bij petje af ontdekken nieuwsgierige 
kinderen van 10 tot en met 14 jaar 
op zondag de wereld.

088 33 0 11 00 
post@petjeaf.nl
www.petjeaf.nl

3938



Door verstopping 
of wateroverlast
in de knel?

TOS Ontstoppings Service BV 
uw adres voor:

• Ontstoppingscontracten
• Onderhoudscontracten
•  Preventief onderhoud
 (riool/dakgoten)
•  Inspecties en reparaties
•  Ad-hoc- en/of regieopdrachten

Voor woningbouwverenigingen 
overheid - bedrijven - partners  
VvE's en particulieren 

Baarsweg 124, 
3192 VR Hoogvliet
T 010-4383599
www.tostotaal.nl




